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POLETNIK SE PREDSTAVI 

 

 
 

Končno smo jo dočakali! Prvo mladinsko poletno šolo slovenščine. 

Ideja o le-tej je klila že kar nekaj časa, letos pa se je ponudila tudi 

idealna priložnost za njeno uresničitev. Tako smo namreč proslavili 

25. poletno šolo slovenščine za odrasle. Kljub temu da letos mladinska 

poletna šola poteka prvič, se je prijavilo kar 71 udeležencev, ki 

prihajajo iz različnih držav, in sicer Argentine, Avstrije, Italije, 

Kanade, Nemčije, Srbije in ZDA. Glede na znanje slovenščine so bili 

razdeljeni v različne skupine, v katerih so se dopoldne udeleževali 

pouka. V popoldanskem času pa so imeli organizirane različne 

aktivnosti, s katerimi so spoznavali življenje v Sloveniji. Delčki 

njihove dejavnosti pri pouku in popoldanskih doživetij so zbrani v 

prvem časopisu mladinske poletne šole slovenščine, ki smo ga 

poimenovali POLETNIK. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lektorji: Uroš Bonšek, Maja Godina, Damjana Kern, Boštjan Kernc, Mihaela Knez, Katja Kralj, 

Petra Pučnik, Jure Šink, Barbara Upale, Tatjana Vučajnk. 

Asistenti: Nuša Dedo Lale, Simona Gotal, Petra Paternoster, Tina Pezdirc, Alenka Pirc. 

Tehnična urednica: Kristina Herakovič.
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SPOZNAVALI 

SMO SLOVENIJO 
 
Dober dan! Ime mi je Sarah in vam želim 

pokazati glavno mesto Slovenije. Torej … 

Glavno mesto Slovenije je Ljubljana. Ima 

približno 300 000 prebivalcev. Uradni jezik je 

slovenščina. Nočem vas dolgočasiti, zato vam 

bom takoj pokazala najbolj zanimive stavbe in 

znamenitosti. Najprej bomo šli na Ljubljanski 

grad. V gradu niso živeli kralji, ampak 

avstrijski politiki. Gradili so gradove za 

vikende. Od tukaj imate lep ogled cele 

Ljubljane. Sedaj vam pa bom pokazala Mestno 

hišo in magistrat. Šli bomo po stari Ljubljani. 

V stari Ljubljani so hiše bolj majhne in nizke. 

Pri Mestni hiši je zelo zanimivo, da je balkon 

zgrajen navzven. To ni normalno v primerjavi 

z drugimi hišami. V tej hiši se srečujejo 

pomembne osebnosti. Prej so se tukaj tudi 

poročali. Najbolj znana cerkev se imenuje 

Stolnica. Zgrajena je v baročnem stilu. To 

pomeni, da je zelo okrašena in barvita. Ker je 

ravno v tem trenutku maša, ne bomo vstopili, 

ampak bomo odšli naprej k Tromostovju. Tako 

se imenuje, ker so trije mostovi. Skozi 

Ljubljano teče Ljubljanica. Zelo zanimivo je, 

da ima Ljubljanica sedem različnih imen. V 

Ljubljani lahko še vidimo ostanke rimskih 

zidov. Znan je tudi Robbov vodnjak. Ker nam 

zmanjkuje časa, gremo še hitro pogledat 

tržnico, kjer je vedno veliko ljudi. Na koncu 

predstavitve Ljubljane gremo še na 

ljubljansko pokopališče, ki se imenuje Žale. 
 

(Ana Aichwalder) 

 

Pred dvema dnevoma sem bil v Postojnski 

jami. Mnogi pravijo, da je ta najlepša jama v 

Sloveniji. Meni se zdi tudi lepa, ampak rajši 

imam Škocjanske jame. Postojnska jama je 

zelo lepo turistično urejena. Obstaja majhen 

vlak, ki pelje skozi jamo kakšnih pet 

kilometrov. Jama je najglobja na 180 metrih. 

Podzemna reka je čudovito skopala 23 km 

prelepih tunelov, polnih različnih kapnikov. V 

jamskem večnem miru in temi živi Proteus, 

človeška ribica. Človeška se imenuje, zato ker 

nima pigmenta in je podobna človeški koži. 

Slepa je in je dvoživka. Postojnska jama je ena 

izmed najbolj obiskanih slovenskih 

znamenitosti, saj jo je od leta 1818 obiskalo 

več kot trideset milijonov turistov. 
 

(Marko Pandurov) 

 

Ljubljana je glavno mesto v Sloveniji. Druga 

mesta so Ptuj, Maribor in Piran. Kras je velika 

pokrajina. Na Krasu imajo Lipico, pršut. 

Postojnsko jamo, Predjamski grad in Soline. V 

Postojnski jami je človeška ribica. V 

Prekmurju so štorklje. Slovenija ima povsod 

tudi potico, zibelko in klobaso. Cerkniško 

jezero je eno jezero, ki pozimi ima vodo, ampak 

poleti nima vode. Blizu Cerkniškega jezera so 

kočevski medvedi. Gorenjska je slovenska 

pokrajina, ki ima Bled, kozolec, koče in Alpe. 
 

(Sarah Larsen, Kristina Dejak, Jenna Laplante, Anita 

Hallegger) 

 

V SLOVENIJI ME 

JE PRESENETILO 
 

Izbrala sem vetrovo pot, ker izmed vseh 

krajev, ki smo jih obiskali, so mi bili ti 

najlepši.   Najprej smo bili na slovenski obali. 

Spoznali smo Koper, kjer smo videli trg in 

cerkev, ki sta podobna trgu Sv. Marka v 

Benetkah.  

Potem smo se tudi kopali v morju mrzlo in ne 

toplo vodo. Spoznali smo tudi Škocjanske 

jame. Tam smo hodili eno uro in pol. 

Občudovali smo stalaktite in stalagmite, 

velike dvorane, reko, ki teče notri v jami, in 

videli smo netopirje.              
(Veronika Marinčič) 

 

Vetrova pot – Škocjanske jame 

Skoraj neverjetno se zdi očem, da obstaja ta 

čudovit podzemni svet. Tu lahko opazimo, 

kako je Bog vsemogočen, predvsem pa 

radodaren, da je Sloveniji poklonil tako 

izjemno naravno bogastvo. Škocjanske jame so 

nastale po zaslugi reke ponikalnice, ki je 

oblikovala podzemno votlino in še dandanes 

aktivno pripomore razvijanju stalagmitov ter 

stalaktitov. 

Odkritosrčno povem, da je doživet občutek v 

Škocjanskih jamah neopisljiv, sami si ji 

morate ogledati.     
(Gabriela Qualizza) 

 

Zlatorogova pot: najlepši kraj, Bled 

Pravijo, da je Bled turistični biser Slovenije. 

Ko smo končno spoznale Bled, smo ugotovile, 

da je to res. Že mnogokrat smo na 

razglednicah, slikah in v knjigah opazovale 

čudovit razgled Blejskega gradu, s katerega se 

vidi čudovit otok s cerkvico sredi Blejskega 

jezera. Ko pa smo se same sprehajale po 
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dvorišču grada, ki je najstarejši na 

Slovenskem in stoji na skali, se nam je to, kar 

smo že mnoga leta po slikah gledale, končno 

pred očmi uresničilo. Andrejki je bil razgled 

edinega otoka v Sloveniji najbolj všeč. Mikaeli 

pa je pot s čolnem do Blejskega otoka najbolj 

pri srcu. Monika pa je preplavala jezero in 

utrujena prispela do cerkvice. To ji bo najbolj 

ostalo v spominu. 

Vse tri pa smo najbolj pričakovale pozvoniti 

zvonec v cerkvici in pri tem prositi željo. To 

smo tudi storile. Upamo, da se nam bo želja 

uresničila. 
 (Monika Kinkel, Andrejka Loboda, Mikaela Podržaj) 

 

Soška dolina 

Izmed vseh krajev Smaragdne poti nam je 

najbolj všeč Soška dolina. Zelo je privlačna 

reka Soča zaradi prekrasne modrozelene 

barve, po kateri se imenuje turistična pot, ki 

obsega območje. Čista deroča voda reke pa je 

idealna za rafting, zanimiv šport, posebno 

privlačen za mladino, ki uživa z ekstremnimi 

doživetji. 

Poleg tega je zelo slikovit kraj z lepo pokrajino 

in krasnimi razgledi na gorske planine, 

soteske, reke in vasi. To je pravo čudo in 

marsikateri turist rad obišle ta biser Slovenije. 

Res se splača obiskat tako lep kraj Slovenije. 

  
(Marjanka Grohar, Erika Urbančič Omahne, 

Marjana Rožanec) 

 

V Sloveniji sem bila že velikokrat (približno 

petkrat). Bila sem vedno s šolo. Slovenija mi je 

bila vedno všeč. Tisto, kar mi je bilo vedno zelo 

všeč, je Postojnska jama. Že ko sem bila prvič, 

me je presenetila. V Postojnski jami je zelo 

hladno in smo bili celo 10 metrov pod zemljo. 

Postojnsko jamo so odprli v 17. stoletju. Na 

začetku je vlakec, ki te pelje 2 km, potem pa se 

hodi. Pri povratku pa je spet vlakec. Poleg 

Postojnske jame me je presenetil Atlantis. V 

bazene Atlantisa sem šla prvič in je bilo zelo 

lepo in predvsem zabavno. V Atlantisu sta 

tudi dva zelo dolga tobogana. V Atlantisu je 

bazen bodisi notri bodisi zunaj. Tudi mesto 

Ljubljana me je presenetilo. Ljubljana je lepa, 

ker ima veliko trgovin in toliko avtov kot v 

Trstu. Slovenija me je presenetila z veliko 

stvarmi, škoda da je ne poznam še dobro, če bi 

jo, bi me presenetila še bolj.  
(Elena Rita Pesaro) 

 

Slovenija me je presenetila zaradi svoje lepote, 

neskončne čudovitosti. Domovina plemenitih 

lipicanskih konj, večstoletnih zgradb, tekočih 

jezer, visokih gora in šumečih gozdov. Všeč mi 

je bilo kopanje v Portorožu na najlepši obali 

Slovenije. Najlepšo sliko in podobo pokrajine 

sem dobila na Bledu. Njena čistost in naravne 

lepote mi bodo ostale v spominu za vekomaj.  

 
(Nežka Papež) 

 

Ko sem bil star osem let, sem šel s svojo 

družino prvič na morje v Slovenijo. Jaz sem že 

prej bil na morju v Ameriki, ampak tam je vse 

drugače. Na plaži imajo samo pesek, so veliki 

valovi in morje je temno modro. Ko sem prvič 

videl Jadransko morje, nisem mogel verjeti, 

kako je lahko ta voda tako prozorna. Tudi ko 

sem bil daleč od plaže, sem lahko videl morsko 

dno. In ko sem se potopil, so bile takšne ribe in 

rože. Vsem je bilo tako všeč, da pridemo zdaj 

sem vsako poletje.  
(Maximilian Hartmannsgruber) 

 

Ko sem prišla v Slovenijo, sem želela spoznati 

vse, kar bi lahko, ker je ta država po mojem 

mnenju krasna za spoznavanje in gledanje. 

Presenetilo me je veliko stvari. Na primer 

način življenja, da se večerja ob sedmih 

popoldne in da se gre zgodaj spat, posebno 

mladina, ki gre na splošno na sprehod zvečer 

in se vrne zgodaj, če primerjam z življenjem v 

Argentini. Druga stvar, ki mi je bila zanimiva 

in na katero sem se težko navadila je, da so 

stikala zunaj stranišča in moraš prižgati luč 

preden greš noter vanj. Opazila sem tudi, da je 

v vsaki vasici ali mestu cerkev ali gostilna, da 

so ceste čiste in da skoraj vsi ljudje spoštujejo 

prometna pravila. Posebno pa so mi všeč vsi 

kraji v Sloveniji.  
(Luciana Dimnik) 

 

Pred dvema dnevoma sem bil v Postojnski 

jami. Mnogi pravijo, da je ta najlepša jama v 

Sloveniji. Meni se zdi tudi lepa, ampak rajši 

imam Škocjanske jame. Postojnska jama je 

zelo lepo turistično urejena. Obstaja majhen 

vlak, ki pelje skozi jamo kakšnih pet 

kilometrov. Jama je najglobja na 180 metrih. 



                                                                                       ____________      POLETNIK 2006 

 6 

Podzemna reka je čudovito skopala 23 km 

prelepih tunelov, polnih različnih kapnikov. V 

jamskem večnem miru in temi živi Proteus, 

človeška ribica. Človeška se imenuje, zato ker 

nima pigmenta in je podobna človeški koži. 

Slepa je in je dvoživka.  

Postojnska jama je ena izmed najbolj 

obiskanih slovenskih znamenitosti, saj jo je od 

leta 1818 obiskalo več kot trideset milijonov 

turistov.  
         (Marko Pandurov) 

 

 

ZNANE 

OSEBNOSTI IZ 

MOJE DRŽAVE 
 

Arnold Schwarzenegger 

Arnold Alois Schwarzenegger se je rodil 30. 

julija 1947 v Thalu pri Gradcu. Poročen je z 

Mario Shriver, ki je sestrična od Johna F. 

Kennedyja. Z njo ima tri otroke. Leta 1969 je 

postal Mr. Universum v Angliji. Leta 1970 je 

postal Mr. World in Mr. Olympia. S 

štirinajstimi leti je začel trenirati in potem je 

začel tekmovati. Z enaindvajstimi leti je šel v 

Kalifornijo, kjer živi še danes. Leta 1983 je 

postal ameriški državljan. Potem je je igral 

tudi v filmih, na primer: "Pumping iron", 

"Conan der Barbar", "Conan der Zerstörer", 

"The Terminator". Leta 1999 je imel operacijo 

na srcu. 8. 10. 2003 je postal guverner 

Kalifornije.  
(Katarina Šumnik) 

 

Wolfgang Amadeus Mozart 

Mozart je rojen 27. januar 1756 v Salzburgu. 

Je eden izmed najpomembnejših skladateljev 

klasične glasbe vseh časov. Njegov oče je 

Leopold Mozart in tudi skladatelj. Skupaj s 

sestro Nannerl sta potovala in muzicirala po 

celi Evropi. Prvo skladbo je napisal pri šestih 

letih. Mozart je skomponiral 9 simfonij – 

deveta ni zaključena. Umrl je pri zgodnjih 

šestintridesetih letih. Letos, 27. januarja, je 

bila 250. obletnica od Mozarta. 

Najpomembnejši skladatelj je tudi napisal 

dvajset skladb, ki jih sicer še danes poznamo 

in poslušamo.  
(Tamara Schwenner) 

Karel Tevez 

Karel Tevez je postal po zadnjem svetovnem 

nogometnem prvenstvu eden od 

najpomembnejših oseb v celi Argentini. Ne 

samo da odlično igra nogomet, tudi zelo 

očarljiv in skromneje. Rodil se je pred 

dvaindvajsetimi leti v mestu Fuerte Apache, 

mogoče v enem od najrevnejših predelov v 

celem Buenes Airesu. Otroci, ki se tam rodijo, 

nimajo veliko možnosti za šolanje, zato se je 

Karel ali Karlitos, kot ga pozna vsak od nas, 

veliko časa igral z žogo s sosedi in prijatelji. Že 

v mladih letih se je opazilo, da je posebej 

nadarjen za nogomet. S tem športom se je 

začel ukvarjati in prišel do kluba Boca 

Juniors, enega največjih klubov v Argentini. 

Tam je zelo dobro igral in dve leti pozneje ga je 

kupil brazilski klub Corinthias. Tam je bil zelo 

uspešen. Lansko leto je njegova ekipa zmagala 

na turnirju in po tistem je bil na svetovnem 

prvenstvu zvezda argentinske ekipe.  

 
(Damjan Jerman) 

 

USTVARJALI 

SMO … 
 

Skupina C in skupina D. 
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OD KOD SEM 
 
Glavno mesto polotoka Italije je Rim, kjer stoji 

Vatikan in zato papež. Najlepša in 

najzanimivejša znamenitost Rima je Kolosej. 

V centru mesta so tudi Arcadi Trionfo in 

colonna traiana. Drugo najbolj veliko mesto 

Italije je Milano, zelo pomembno industrijsko 

mesto, kjer so res zelo pomembne trgovine in v 

njih velikokrat srečamo znane politične osebe. 

Najlepša umetniška mesta, tudi če zelo 

majhna, so: Benetke, kjer je najpomembnejša 

artistična akademija; Pisa, kjer je stolnica z 

nagnjenim stolpom; Assisi, kjer vidimo 

bazilike in najpomembnejša dela od Giotta. Za 

poletne počitnice so, poleg vsega, velika 

pomorska mesta z res lepim morjem. 

 
(Agostina Ciccone) 

 

Glavno mesto Koroške je Celovec. Celovec ima 

94.000 prebivalcev. Najbolj znano jezero na 

Koroškem je Vrbsko jezero. Je 17 kilometrov 

dolgo, približno 4 kilometre široko in 

najgloblja točka je 89 metrov. Voda je tudi 

pitna. Med novim in starim trgom stoji 

zaščitnik Vrbskega jezera. Je majhen možiček, 

ki ima v roki sod. Ljudje pravijo, da je tam, 

kjer je sedaj jezero, bilo zelo bogato mesto. 

Ljudje so cel dni in noči praznovali, pili, jedli 

in šli tudi vsako nedeljo v cerkev. Čez nekaj 

tednov pa niso šli več k sveti maši. Po nekaj 

tednih je prišel majhen možiček, ki je vprašal: 

»A ne boste spet začeli delati in moliti?«  

Ljudje so se samo smejali in naprej praznovali. 

Naslednji teden je še enkrat prišel in rekel, če 

ne bodo spet prišli k maši in delali, se bi nekaj 

groznega zgodilo. Ampak ljudje so se samo 

smejali. Čez teden je spet prišel in nič se ni 

spremenilo. Odprl je sod, ki ga je držal v roki. 

Iz njega je tekla voda tako dolgo, da so vsi 

umrli in mesto je bilo potopljeno. Tako je 

nastalo Vrbsko jezero.  

Center mesta ni zelo velik. Na novem trgu je 

mestna hiša. Na sredini novega trga stoji 

Lindwum, ki je simbol Celovca. Legenda pravi, 

je Celovec nekdaj bil močvirnato območje. 

Ljudje so živeli na gorah, ker je v močvirju 

živel veliki zmaj. Vedno so mu dali nekaj za 

jest, drugače bi prišel k njim. Najraje je jedel 

device. Na tem območju je stal tudi stolp. Knez 

je kmalu rekel, kdor dobi zmaja, dobi stolp in 

še veliko denarja. Nekaj kmetov se je skupaj 

izmislilo plan. Šli so k stolpu in privezali 

veliko kravo tja. H kravi pa so privezali še 

sidra. Čez nekaj časa je prišel lačen zmaj in 

jedel kravo s sidrom. Kmetje so strmeli vanj in 

ga ubili. Od tedaj naprej ni imel nihče več 

strahu. Močvirje se je posušilo in ljudje so tam 

zgradili hiše tam. Tako je nastalo današnje 

glavno mesto Celovec.  

V Celovcu imamo še Minimundus, ki je v 

bližini Vrbskega jezera. Tam si lahko ogledate 

cel svet v miniformatu. Je priljubljena točka 

za turiste. Meni pa se zdi zelo dolgočasno tam 

… 
(Ana Aichwalder) 

 

LJUBEZEN, 

PRIJATELJI IN 

ŠPORT 
 

Moja sanjska punca mora biti velika, suha, 

mlada in lepa. Všeč mi je, da ima svetle in 

dolge lase in modre ali zelene oči. Po značaju 

bi morala biti pametna, zanimiva, tako da bi 

se ne naveličal, da bi bila prijazna, vesela in 

všeč bi mi bilo, da je potrpežljiva. Ko bi moral 

z nekom govoriti, ona bi me lahko poslušala. 

 
(Martin Godec) 

Avtor: Elena Guglielmotti  
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Poletne počitnice 

Za te poletne počitnice se je Irinina družina 

odločila, da bo šla v Piran. Že zjutraj so prišli v 

mesto, kjer so se veselo kopali, dokler ena 

meduza ni piknila Irine. Ustrašila se je in 

začela klicati na pomoč. En fant se je takoj 

približal in pomagal Irini. Počasi jo je nesel na 

plažo, kjer ji je dal za jest en sendvič, medtem 

je Ivo pazil na njeno nogo. Kadar se je Irinina 

noga pozdravila, so se sprehodili na plažo. 

Skupaj sta se peljala na morje z novo barčico. 

Pred večerjo sta se skupaj potapljala in nato 

sta gledala zahod na morju. Pod eno palmo sta 

se poljubila, dokler ni sonce zašlo in potem je 

Ivo peljal Irino domov in obljubil, da jo bo jutri 

klical. Tako je Irina čakala in čakala cel dan, 

ampak Ivo je ni klical in zato se je jezna 

usedla na posteljo in mislila.   

 
(Agostina Ciccone) 

Avtorica: Elena Guglielmotti 

 

 

Danes predstavim mojo najboljšo prijateljico 

Katrino Marie Markeš. Rojstni dan praznuje 

šestega maja 1990. Živi v Kanadi. Njeni starši 

so Slovenci. Tukaj sva prišli s torontsko 

slovensko šolsko skupino in bomo tukaj tri 

tedne. Ona ima dve mlajši sestri in dva brata. 

Govori angleško, francosko in slovensko. Rada 

igra hokej, odbojko, košarko in nogomet. Zelo 

je pametna in rada bi postala risarka. 
 

(Nicole Frankovič) 

Nogomet je ena od najbolj igranih iger na 

svetu. V nogometu igrata dve ekipi, vsaka z 

desetimi igralci in enim vratarjem. Ekipa 

lahko ima samo sedem igralcev za zamenjavo, 

od katerih lahko uporabljajo samo tri. 

Nogometna tekma ima dva polčasa po 

petinštirideset minut in petnajstminutni 

odmor. Da dobiš točko, je treba  zabiti gol na 

nasprotna vrata. Med tekmo so na igrišču 

štirje sodniki: eden, ki pomaga na zamenjavi 

igralcev, dva, ki sta ob straneh igrišča, in 

drugi, ki teče po igrišču, da bi opozoril igralce, 

če bi kaj hudega storili. Če kateri od igralcev 

stori zelo hudo napako med igro, sodnik mu 

lahko pokaže rumeni ali rdeči karton. 

Najhujšo kazen, ki jo lahko dajo ekipi, je rdeči 

karton, ker mora igralec zapustiti igrišče. 

 
(Martin Godec) 

 

RECEPTI 
 

... ZA PRIJATELJSTVO 

Če hočeš imeti vedno več prijateljev, moraš 

poznati recept za prijateljstvo. Pri tem je treba 

uporabiti velik lonec poln vode in dodati nekaj 

dobrih sestavin. Najprej dodaj 500 g simpatije, 

potem malce pomešaj ter dodaj še dve žlici 

energije. Odtehtaj še 200 g odkritosrčnosti in 

300 g nasmehov in počasi vlij v lonec. Ko bo 

vse dovolj pomešano, dodaj kozarec sporazuma 

in šestnajst kapljic spoštovanja. Vse to vlij v 

steklenico in spravi v hladilnik. Ko bo minilo 

tri četrt ure, odpri hladilnik in boš takoj dobil 

svežo pijačo za prijateljstvo. Moral boš samo 

poklicati nekaj oseb in skupaj spiti »prijateljev 

sok«. Za najboljši okus dodaj ščepec dobre 

volje. 

(Ilaria Ciccone, skupina G) 

 

... ZA UČINKOVITO UČENJE 

SLOVENŠČINE 

Za učenje slovenščine je potrebno: naporno 

delo, dobra volja, vaje, poslušanje. 

Najprej se začne z napornim delom in 

poslušanjem. Ta dva elementa sta silno važna 

za pravilno učenje slovenščine. Potem se to 

pusti počivati 2 uri. Kasneje se doda malo vaje 

in dobre volje in se zmeša z energijo. Potem se 

da v peč za deset ur in tako se naučimo 

slovensko.  
(Martin Pavšer, skupina G) 

 

... ZA LEP DAN 

Vedno je treba biti dobre volje, tudi če pride 

kakšna slaba novica ali če se je kaj hudega 
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zgodilo. Vstati je treba zgodaj z dobro voljo in z 

načrtom, da bom danes veliko dobrega naredil 

in ne bom slabe volje za katero koli stvar, ki se 

mi zgodi tekom dneva.  

Vedno je treba sprejeti vse, kar se nam zgodi – 

na tak način, da si ne delamo problemov in da 

mislimo, da bo drugi dan boljše. Nič ni 

boljšega, kot videti nekoga veselega, dobre 

volje in srečnega. Dobro voljo lahko raznašamo 

tudi drugim, če smo pa slabe volje, nas 

nobeden ne bo imel rad. Dobra volja je glavna 

točka za pridobiti si nove prijatelje in tudi, da 

nam bo šlo dobro v življenju. 

 
(Natalija Mele, skupina G) 

 

DIALOGI 
 

Mateja: Jenna, lahko greš na tržnico? 

Jenna: Ja, kaj hočeš? 

Mateya: Rabim tri kile pomaranč, dve limoni, 

veliko in sladko lubenico ter svežo cvetačo. 

Jenna: Tukaj je tri tisoč tolarjev. 

Jenna: Hvala, mama. 

Mateya: Pridi hitro nazaj. 

Jenna: Jaz bom, adijo. 

Mateya: Adijo.      

 
(Jenna Laplante in Mateya Zemlja) 

 

IZGUBLJENI PREDMETI 

A: Dober dan. 

B: Dober dan. Kako ste? 

A: Dobro, hvala. Ali ste našli moj kovček? Je 

črn in siv. 

B: Je majhen ali velik? 

A: Velik. Moje ime je napisano na kovčku.  

B: Aha, tukaj je.  

A: Odlično, hvala! Adijo. 

B: Adijo. 

 
(Katie Kolenko in Peter Krevs) 

 
 

DNEVNIK 
 

Moj počitniški dnevnik Mladinske poletne šole 

slovenščine 

1. teden 

Ponedeljek 

V ponedeljek smo pisali izpit. Potem smo šli 

na sprehod v mesto. Smo imeli pouk. Potem 

smo jedli večerjo in nato igrali nogomet.  

    
 (Vanessa Sedlasek) 

Torek 

Danes sem se zbudila ob sedmih in sem jedla 

zajtrk. Potem sem imela šolo za tri ure. Po šoli 

smo šli na veslanje po Ljubljanici. Vsi smo bili 

mokri.                 
(Laura Pahulje) 

 

Sreda 

V sredo zjutraj smo šli v šolo in popoldne smo 

šli kupiti stvari in ob osmih smo peli slovenske 

pesmi do desetih in potem smo šli spat.    

    
 (Elisa Kandutsch) 

 

Četrtek 

Dopoldne smo delali našo četrto lekcijo. 

Popoldne nisem igrala odbojke, ker nisem 

imela volje. Četrtek je bil lep, ker sem 

spoznala Ilario.                  

 
(Giulia Lister) 

 

Petek 

Danes srečam Sarah in ima rojstni dan. Ona 

je stara devetnajst let. Gremo v kino gledat en 

dober film.     

    
    (Natalia Tekavčič) 

Sobota 

V soboto bomo šli na morje. Tam bomo plavali 

in igrali nogomet, odbojko. Potem bomo šli na 

sladoled.     

   
         (David Končan) 

Nedelja 

Ta dan tudi ni šole. V nedeljo bomo šli na izlet 

na Primorsko. Ne vem, ali je to kraj ali res 

morje. Upala bom, da je morje.  

   
      (Sabrina Oschounig) 

 

 

ČE … 
 

… bi za en dan postal-a neviden/nevidna … 

... bi šel po celem mestu in se igral z ljudmi. 

Vozil bi avto in policija bi mislila, da gre avto 

sam naprej. Potem bi se sprehajal in bi šel v 

tiste kraje, v katere ne bi smel, če bi me videli.  

 
(Martin Zarnik, skupina G) 

 

... bi poslušala, o čem drugi govorijo; in če je to 

grdo, bi skušala kaj narediti, da to ne bi bilo 

več tako. 

 
(Marjanka Ayerbe Rant, skupina G) 
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... bi hotela biti v glavi fanta, v katerega sem 

zaljubljena, zato, da bi vedela, kaj misli, če je 

zame ali ne in v koga je zaljubljen in kaj čuti 

do mene. Rada bi mu dala en velik objem in 

mu rekla, da ga zelo ljubim, saj on tega ne bi 

videl, ker bi bila nevidna. Tudi bi šla na vse 

kraje, kamor on hodi, da bi vedela, kaj dela v 

svojem prostem času, katere so njegove 

odgovornosti, predvsem pa zato, da bi bila cel 

dan skupaj z njim in ga bolje spoznala. Če bi 

bila nevidna, bi hotela vedeti, če je kakšno 

dekle zaljubljeno v njega.  

 
(Natalija Mele, skupina G) 

 

... bi šla v več trgovin in bi si oblekla vse, kar 

je na razpolago. 

... bi šla v restavracijo in bi poskusila več 

sladkarij. 

... bi šla v kino in tam gledala najnovejše filme 

brez vstopnine. 

... bi slišala, kaj se pogovarjajo o meni. 

... bi šla v bazen ob polnoči in bi tam plavala  

 
(Sonja Modic, skupina G) 

 

... bi se počutila zelo žalostna, ker ne bi mogla 

imeti družabnega življenja. Nobena oseba ne 

bi bila pozorna name in ne bi se imela s kom 

pogovarjati o različnih stvareh in vključno 

osebnih težavah. Po drugi strani pa mi ne bi 

bilo treba skrbeti za obleke, kako se bom pred 

drugimi predstavila  (če urejena ali ne), saj bi 

bilo zaman.  
(Kristina Mehle, skupina G) 

 

... bi pela naglas ali premikala stvari, tako da 

bi se ljudje okoli mene prestrašili. Bi vozila 

avto in prestrašila vse druge voznike. ČE bi 

bila nevidna, bi šla v šolo in vsakemu učitelju, 

ki ga ne maram, bi hlače dol potrgala (ampak 

boste srečna, ker vas maram). Če bi bila 

nevidna, bi šla na letalo za Karibe, ne da bi 

plačala in bi tam preživela dan.  

 
(Ilaria Ciccone, skupina G) 

 

…bi bil/bila … 

Če bi bil moja mama, bi bilo težko.  
(David Končan) 

 

Če bi bil moja mama, bi imel sladoled za 

kosilo.  
(Gregory Markeš) 

 

Če bi imela 70 let, bi imela eno veliko zabavo.  
(Giulia Lister) 

 

Če bi imela 70 let, jaz bi jokala, zato ker bi 

umrla zelo kmalu.  
(Vanessa Sedlašek) 

 

Če bi imela letalo, bi šla v Slovenijo vsako leto.  

 
(Katrina Markeš) 

 

Če bi imela letalo, bi letala po svetu. 
 

(Elisa Kantutsch) 

 

Če bi imela petnajst bratov in sester, bi bila 

nora.  
(Natalia Tekavčič) 

 

Če bi imela magično moč, bi spreminjala 

mojega brata v žabo. 
(Sabrina Oschounig) 

 

Če bi imela magično moč, bi pomagala 

otrokom v Afriki.  
(Laura Pahulje) 

 

 

POZDRAVI IZ 

SLOVENIJE 
 

Draga Laura! 

 

Veliko časa je že minilo, odkar sva zadnjič 

govorili. Upam, da si ti v Argenitni tako 

srečna, kakor sem jaz v Sloveniji. Pišem ti iz 

pokrajine, ki se imenuje Prekmurje. To je zato, 

ker teče čez njo reka Mura. Če pogledaš na 

zemljevidu, sem v severovzhodnem delu 

Slovenije ali po domače, v kokošji glavici. Tu 

sem spoznala veliko prijateljev, a bodi brez 

skrbi, tebe ne bom nikdar pozabila. 

Se vidiva, ko se vrnem,  

 
(Nadja Sterle, skupina G) 

 

Draga Miriam! 

 

Pišem ti iz Slovenije, iz te majhne evropske 

državice. Obiskala sem mnogo imenitnih 

prostorov: kopala sem se v Jadranskem morju, 

hodila sem po Slomškovi poti, šla v Blejski 

vintgar in v Škocjanske jame. Tudi sem 

obiskala Benetke, ki so se mi zelo dopadle. 

Vreme je prekrasno! Vroče je in skoraj ni 

vetra. Povsod, kamor grem, je zeleno: gore, 

travniki, doline ... Čisto obratno kakor tam, v 

Argentini. Imam res naporen program; danes 
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namreavam iti v Atlantis in v BTC. Upam, da 

se bom dobro imela. 

Zelo rada bi obiskala svojo družino, ampak to 

bo mogole v zadnjem tednu julija, ne pa zdaj. 

Upam, da ti je dobro v šoli! Lepe pozdrave, 

 
(Ani Lenarčič, skupina G) 

 

Draga prijateljica! 

 

Pošiljam ti razglednico iz Slovenije, da boš 

videla, kam sem prišla. ŽE dolgo te nisem 

videla. Prosim, ne zameri, če te zelo malo 

pogrešam, ampak lepota te pokrajine me zelo 

začudi in samo mislim na vse, kar se je zgodilo 

v prejšnjih časih do današnjega dneva. 

Obiskala sem že slovensko obalo in več krajev 

v različnih pokrajinah: Škocjanske jame, bila 

sem na Brezjah, tudi blizu Maribora smo s 

sošolci hodili po hribih, 

Počakaj me, dokler se ne vrnem, da ti bom še 

kaj povedala. 

Iz Ljubljane ti pošiljam najboljše pozdrave. 

 
(Kristina Mehle, skupina G) 

 

PREHRANJEVAL

NENAVADE V 

SLOVENIJI IN 

DRUGOD 
 

Se razlikujejo, da v moji državi jemo manjše 

porcije in tudi ne pijemo toliko. Ampak se v 

Argentini jé bolj mastno, pa tudi več mesa kot 

zelenjave.  
(Emilio Fantini) 

 

Veliko marmelade jejo v Sloveniji in juh, v 

Argentini pa dulce de leche in arado. 

Luciana  
(Oberžan Jarc) 

 

Imamo hrano v najbolj hladnem prostoru, npr. 

hladilniku. 
(Ludmila Ahlin) 

 

Imamo rahlo večje porcije, v južni Italiji pa so 

porcije zelo velike. Drugače pa v moji državi ne 

živijo vsi ljudje zdravo. Morali bi paziti na 

količino jedi in tudi s pitjem alkohola. 
 

(Piero Donnini) 

ZMENEK PREKO 

INTERNETA 
 
Mislim da iskanje zmenkov preko interneta ni 

najboljša pot za začeti en odnos med dvema 

osebama. Se mi zdi, da se preko tega lahko 

človek veliko zlaže in okrog prinese, zato ni 

varno. Zato pa mislim, da je najboljši način 

iskanja dekleta ali fanta OSEBNO, že ker ga 

lahko boljše spoznaš. Preko interneta lahko 

odkriješ in spoznavaš druge reči, kakor lepe 

kraje, svoje šege in navade, ampak eno osebe 

… je težje. 
(Veronica Kocmur) 

 

Zame iskanje zmenkov preko interneta nima 

smisla. Bi rada dobila mojega partnerja v 

naravnih okoliščinah in preko vsakodnevnih 

komunikativnih človeških odnosov. Internet 

povzroča omejeno iskrenost in na ta način je 

težje globoko spoznati osebo in se zaljubiti v 

nekoga. To je odvisno od osebe, nekateri 

mislijo da je to prednost, ker so lahko odprti in 

iskreni. Drugi pa mislijo obratno. 

Rabim internet za brskati nekatere spletne 

strani, ki govorijo o različnih temah za šolo. 

Tudi ga rabim za messenger. Ta klepetalnica 

je drugačna ker lahko govorim z mojimi 

prijatelji, ki jih že poznam. 
(Julia Kastelic) 

 

Internet je dobra stvar. Prek interneta se 

lahko pogovarjaš s prijateljem in veliko več. 

Jaz večinoma uporabljam internet zaradi 

domačih nalog in tudi za pogovor s prijateljem. 

Mislim, da je težko najti osebo, s katero bi se 

poročil. Lahko najdeš osebo za one night stand 

in za druge stvari. Mislim da prek interneta ni 

mogoče najti osebo za življenje, ker v 

klepetalnici lahko lažeš. Če jo najdeš, je zelo 

lepo, nimam nič proti iskanju zmenkov prek 

interneta. Jaz nisem še tega doživel in tudi 

nočem, ker med ljudmi vlada kemija, ne pa 

tehnika (Jurij Hudolin). 
(Marko Pangerl) 

 

VTISI 
Danes je skoraj zadnji dan poletne šole. Moji 

bratranci, prijatelji, moj brat in jaz smo se imeli 

lepo. Smo se veliko učili in smo igrali nogomet, 

hokej in govorili pri uri. V razredu so učitelji bili 

odlični. Vse je bilo odlično. Slovenija je zelo lepa 

država. Upam, da se bom vrnil v bodočnosti.  
(Peter Markeš)
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KAKŠNE LASTNOSTI BI MORAL/A 

IMETI TVOJ FANT/PUNCA? 
 
Emilio Fantini: 

 

Tomas Drenik Marko Pangerl Luciana 

Oberzan Jarc 

Piero Donnini 

Dobra Bistra Lepa Potrpežljiv Lepa 

Visoka Vitka Dolgonoga Korpulenten Simpatična 

Lepa Plemenita Slovenka Očarljiv Manjša od mene 

Kosmata Svetlolasa Svetlolasa Podjeten  

prsata modrooka čedna bister  

 
Cecilia Skubic 

 

Veronica Kocmur Ludmila Ahlin Julia Kastelic 

Plemenit Plemenit Bister Bister 

Očarljiv Očarljiv Modrook Privlačen 

Veder Veder Veder veder 

Šaljiv Okreten Kratkolas zgovoren 

ljubezniv dobrosrčen čeden očarljiv 

 

 

MED POUKOM SMO SE IGRALI … 
 
V igrici, v kateri smo odgovarjali na vprašanja KDO? in KDO ŠE?, KJE?, KAJ DELATA?, 

ZAKAJ?/ČEMU?, ne da bi vedeli, kaj je napisal predhodni sošolec, so nastale tele simpatične 

zgodbice:  

 

 

Max 

in 

George W. Bush 

na postelji 

se zabavata, 

ker pijeta veliko pivo. 

 Alex 

in 

Spiderman 

v sobi 

poslušata glasbo, 

ker ste zaljubljena. 

 Pele 

in 

Martin Krpan 

v muzeju 

plavata, 

ker se imata rada. 

 

Sabrina 

in 

Max 

v postelji 

čistita sobo, 

da bi dokončala nalogo. 

 Tepec 

in 

Mihaela 

na banki 

delata, 

da bo dosti za jest. 
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Superman 

in 

Elena 

v gozdu 

govorita, 

ker se dolgočasita. 

Maja 

in 

zdravnik 

na stranišču 

igrata poker, 

ker nočeta s pota. 

 Teta Margit 

in 

natakar 

v avionskem stranišču 

se božata, 

ker ju srbi. 

 Damian 

in 

Toni 

v šoli 

se umivata, 

ker sta neumna. 

 

Maradona 

in 

šofer 

v avtomobilu 

se premikata, 

ker jima je všeč poletje. 

  

 

(Skupina E) 

 

 

SPOZNALI SMO SE … 
 
Skupina D: Elise Doujak, Kathryn Kolenko, Anita Hallegger, Jenna Laplante, Boštjan Kink 

 

Elise je francosko ime. 

Laškega piva ne pijem. 

Igram odbojko. 

Sonja je ime moje mamice. 

Eno leto ima moja 

nečakinja. 

 Kanada je moja domovina. 

Avstrijo sem obiskala leta 

2000. 

Tanya je moja sestrična in 

moja botra. 

Igram nogomet in hokej. 

Enega psa imam. 

  

Avta nimam. 

Ne kadim. 

Igram kitaro in klavir. 

Tanja je ime moji mlajši 

sestri. 

Anita je špansko ime. 
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Jaz imam rada šport. 

Enega zajca imam. 

Najlepša barva je rdeča. 

Nimam rada gob. 

Avtobus me pelje v šolo. 

Bil sem na nogometni tekmi. 

Obleke so mi pomembne. 

Šole ne maram. 

Tehno poslušam. 

Jaz igram nogomet 

Atletika mi gre 

Najboljši avto je Ferrari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVIZ 
 

1. Kateri šport ni nastal v ZDA? 

 a) bejzbol 

 b) boks 

 c) košarka 

 

2. Kateri šport je najvažnejši v 

Sloveniji? 

 a) nogomet 

 b) smučanje 

 c) plavanje 

 

3. Kateri od teh športnikov je 

Slovenec? 

 a) Milinkovič 

 b) Ivaniševič 

 c) Benkovič 

 

4. Katera športna stavba je nujno 

potrebna v Ljubljani? 

 a) štadion 

 b) drsališče 

 c) bazen 

 

5. Kateri šport se imenuje beli šport? 

 a) smučanje 

 b) tenis 

 c) golf 

 

 

6. Kje je največji nogometni štadion v 

Sloveniji? 

 a) v Novem mestu 

 b) v Celju 

 c) v Portorožu 

 

7. Zakaj ima olimpijski znak pet 

krogov? 

 a) zaradi morja 

 b) zaradi naravnih elementov 

 c) zaradi kontinentov 

 

8. Kdo je večkrat zmagal v Formuli 1? 

 a) Fangio 

 b) Prost 

 c) Schumacher 

 

9. Katera država izdeluje najbolj 

kvalitetne športne loke? 

 a) Italija 

 b) Anglija 

 c) Združene države Amerike 

 

10. Kje bodo naslednje olimpijske igre? 

 a) v Grčiji 

 b) na Kitajskem 

 c) v Franciji 
 

Ime mi je Boštjan. Star sem 15 let. Po poklicu sem 

avtomehanik. Sem vesel, pameten in prijazen. Imam 

rjave oči, krtke, svetle lase. Živim v dvonadstropni 

hiši. Moj hobi je igrati nogomet. Jaz grem rad ven s 

prijatelji. Igram nogomet, ne maram matematike, 

skateboardinga. 
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7–10 točk 

Če ste dobili več kot sedem 

točk, potem ste zelo 

navdušeni nad športom. 

Upamo, da to ne pomeni 

samo vedenje o športu, 

temveč tudi da se ukvarjate z 

njim. Čeprav imate tako radi 

šport, ne smete zanemarjati 

svoje punce/svojega fanta. 

3–7 točk 

Če ste dobili manj kot sedem 

in več kot tri točke, potem ste 

človek, ki je samo informiran 

o športu, mogoče sploh ne 

navijate za kakšno ekipo. Ste 

priložnostni športnik.  

0–3 točke 

Če ste dobili manj kot tri 

točke, potem ne vemo, zakaj 

ste zgubljali čas s tem 

kvizom. Bi morali več brati o 

športu ali vsaj gledati 

televizijo. Sigurno se tudi ne 

ukvarjate z nobenim 

športom, samo sedite doma 

in se redite. Takoj ugasnite 

televizijo in se napotite v 

naravo.  

Rešitve: 1b, 2b, 3c, 4a, 5a, 6b, 7c, 8c, 9c, 10b – za vsak pravilen odgovor dobite eno točko. 

 
(Skupina E) 

 

POEZIJA 
 

Vsak dan moj kozarec ima čaj. 

Moj fant je prišel in je pil moj čaj. 

Bila sem zelo žalostna in sem dala mojega fanta na vlak. 

Zlomil mi je srce. 

Jutri bom skrila moj čaj v omaro. 

 
(Katrina Markeš) 

 

ZAUPANJE 

Dala sem mojemu fantu darilo, ker sem mu zaupala. 

Darilo je bila glasba njegovega najljubšega benda. 

Mislim, da sva se ljubila. 

Ampak je pustil v meni tišino. 

 
(Nicole Frankovič) 

 

POLETJE 

Poletje je zelo lepo 

Trava je zelena, metulji letajo okoli. 

Ljudje hodijo zvečer in ljudje so srečni. 

Poletje je telo lepo. 

 
(Kristina Dejak) 

 

PESEM ZA MAMO 

Dekle je bila zelo žalostna, zato ker je njena mama umrla. 

Ona je hodila v gore in je pisala pesem za njeno mamo. 

Njeni lasje ji valovijo v vetru. 

Ko je ona pela njeno pesem, veter je pihal. 

In dekle je slišala njene mame glas. 
 

(Laura Pahulje) 



                                                                                       ____________      POLETNIK 2006 

 17 

SKUPINE 
 
SKUPINA A 

Lektorica: Maja Godina 

Učenci: Mark Krevs, Peter Krevs, Peter Markeš, Jose Maria Zemljič, Matias Zemljič 

 

 
 

 
SKUPINA B 

Lektorica: Katja Kralj 

Učenci: Anna Maria Aichwalder, Agostina Ciccone, Ivo Djukanović, Nicole Frankovič, Martin 

Godec, Elena Guglielmotti, Philipp Hallegger, Cvijeta Marković, Marinela Miloševič, Jose 

Francisco Senk 
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SKUPINA C 
Lektorica: Barbara Upale 

Učenci: Elisa Kandutsch, David Končan, Giulia Lister, Katrina Markeš, Gregory Markeš, 

Sabrina Oschounig, Laura Pahulje, Vanessa Sedlasek, Natalija Tekavčič 

 

 
 

 

SKUPINA D 

Lektorica: Tatjana Vučajnk 

Učenci: Kristina Dejak, Elise Doujak, Anita Hallegger, Boštjan Kink, Kathryn Kolenko, 

Jenna Laplante, Sarah Larsen, Mateya Zemlja 
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SKUPINA E 

Lektorica: Mihaela Knez 

Učenci: Luciana Dimnik, Maximilian Hartmannsgruber, Damian Jerman, Daniel Leber, 

Maria Ines Papež, Elena Rita Pesaro, Luis Nicolas Rezelj, Tamara Schwenner, Aleksander 

Šemrl, Katarina Šumnik, Blaz Ignacio Truden   

 

 
 

 

SKUPINA F 

Lektor: Boštjan Kernc 

Učenci: Ludmila Maria Ahlin, Piero Donnini, Tomas Alejandro Drenik, Emilio Daniel 

Fantini, Maria Julia Kastelic, Veronica Kocmur, Luciana Maria Oberžan Jarc, Marko 

Pangerl, Cecilia Mariana Skubic 
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SKUPINA G 

Lektorica: Damjana Kern 

Učenci: Mariana Ayerbe Rant, Ilaria Ciccone, Ana Paula Lenarčič, Maria Cristina Mehle, 

Natalia Mele, Sonja Modic, Martin Pauser, Valeria Maria Pograjc, Nadia Cecilia Sterle, 

Pablo Martin Zarnik 

 

 
 

 

SKUPINA H 

Lektor: Jure Šink 

Učenci: Mariana Cecilia Grohar, Monica Alejandra Kinkel, Andrea Veronica Loboda, Maria 

Veronica Marinčič, Marko Pandurov, Maria Micaela Podržaj, Gabriela Qualizza, Mariana 

Rožanec, Erika Urbančič. 

 

 


